görülemeyen acılar

Kendini denetleme
özelli~ginin geli imi,
iç huzur ve ya ama co kusu

~ gımız
~
ruhsal saglı
– Sa~glıklı ya amın önemli bir parçası
Sa~glıktan söz edildi~gi zaman, her eyden önce aklımıza
vücut sa~glı~gımız gelir. Çok a~gır rahatsızlıklar söz konusu
olmadıkça, ruhsal sa~glı~gımızın, günlük zorluklarla ilgisi
olabilece~gini aklımıza getirmeyiz. Bu nedenden dolayı biz
sa~glı~gımızın bütünüyle ilgili önemli de~gi imleri gözlemleyemiyoruz tabii özellikle de rusal durumumuz. Ruhsal
sa~glı~gımız, genel sa~glık durumumuzun önemli ve ayrılmaz
bir parçası olup MiRA-Merkezi ruhsal ya amımızda
kar ıla abilece~gimiz zorlukların daha ortaya çıkmadan
önlem alınması konusuna çok büyük önem vermektedir.

MiRA-Merkezi’nde sürdürmekte oldu~gumuz
çalı malarımız sırasında, göçmen kökenli kadın ve genç
kızların günlük ya amlarında birçok de~gi ik psikolojik
zorluklara maruz kaldıklarını ö~grenmekteyiz. Psikolojik
sa~glı~gın, ya anan göç, sosyal ili kiler ve aile ili kileriyle
yakından ilintili oldu~gunu gözlemlemekteyiz. Yeni bir
ülkeye ta ınmak, arkada ve dost çevresinin kaybı
demek oldugu gibi göçmenlerin bir ço~gu ya ama yeniden
ba lamak zorunda kaldıkları için ya amda çok önemli
olan ba arabilme duygusunu da kaybetmektedirler. Genç
nesiller, di~ger konuların yanında, kendi kimliklerini ve
hangi kültüre ait olduklarını sorgulamakta ve bu durum
bazı göçmenleri ruhen oldukça rahatsız etmektedir. Büyük
ruhsal sıkıntılara maruz kalan göçmen kadınlara erken
dönemde yardım edilmesi, ciddi ruhsal sorunlara yol
açmasını önlemesi açısından önem ta ımaktadır.
Ruhsal sa~glıkla ilgili konulardan bahsetmenin, ciddî
ruhsal hastalıklar ve psikiyatri ile ilgisi olaca~gı
dü ünüldü~günden, çok ki i tarafından bir tabu olarak
algılandı~gını da iyi biliyoruz. Birçok birey ya amdaki
ba larından geçen olayların ruhsal sa~glıkları üzerinde
yaptı~gı etkiler nedeni ile; anormal, deli veya engelli
olarak mimlenmekten korkmaktadırlar. Aslına
bakıldı~gında her topluluk bu tip rahatsızlıkları kendine
özgü ekilde halletmektedir. Örne~gin ku ku ve korkuları
aile veya arkada lara açmak, dua etmek, aman’dan
yardım istemek, kutsal tapınaklara gitmek, ruhsal
sıkıntılardan ve ya amsal bunalımlardan kurtulmak için
kullanılan yollardandır.

göç
– yeni zorluklara do~gru bir yolculuk
Göç insanın çok önemli arkada ve dost çevresinden
ayrılmasını, alı ılan çevre ve insanlardan kopmasını ve
yepyeni bir çevrede ya amaya ba lamasını getiren bir
süreçtir. Tarih boyunca insanlar daha iyi bir ya am
arayı ı içinde göç etmi lerdir, bununla birlikte daha iyi
bir ya amın ne oldu~gunun tanımı insandan insana göre
de~gi mektedir.
Ya anılan ekonomik artların zorlu~gu veya politik
baskılar insanların göç etmelerinin önemli nedenlerinin
ba ında gelmektedir. Do~gal olarak bunun
yanında kalıcı olarak göç edenler bulundu~gu gibi, ba~gzıları yalnızca ba ka
ülkelerdeki akrabaları ile beraber olabilmek arzusu ile göç etmektedirler.
Göçmen asıllı birçok kadın aile
birle imi yolu ya da sı~gınmacı olarak
Norveç’e göç etmi tir. Göç etme
nedeni ne olursa olsun, göç etmek
ya amımız üzerinde çok derin
etkileri olan bir süreçtir.
Göç etme nedenlerimiz, yeni
ya amımızdaki i levimize ve
yeni topluma
uyabilme
gücümüze etki
edebilir.

göç
ve Ruhsal sa~glık
Farkında olmalıyız ki göç etmek insanların ruhsal durumları
üzerinde cok de~gi ik ekillerde etki yapmaktadır. Bazı
ki iler yeni ortama uyarken kendi kural ve de~gerleri
konusunda özverili olmaları gerekti~ginin farkındadırlar.
Dolayısı ile birçok göçmen ve sı~gınmacı, yeni geldikleri
toplumun gerekleri ile kendi kültürel kimli~gine ba~glı kalma
istemi arasında bir denge sa~glama u~gra ısı içindedirler.Yeni gelmi olanın, içine geldi~gi yeni topluma alı ma
sürecinde ço~gunlukla geçirdi~gi en zor olan devre, ilk zamanlar olmaktadır. Yeni bir dil ve bilinmeyen kültürün gerekleri ileti im zorlukları yaratabilece~gi gibi, insan kendisini
kolayca yalnız ve yabancı hissedebilir.Yeni yerle imin ilk
döneminde, i ve konut bulma zorlukları, çocukların devam
edebilece~gi uygun bir okul bulunmasındaki güçlük, traumatik tepkilere neden olabilmektedir.
Aileler içinde de göç sürecinin meydana getirebilece~gi zor
durumların neden oldu~gu sonuçları görebilmekteyiz. Birçok
hallerde toplum içindeki, kadın ve erke~ge özgü toplumsal
rollerde de~gi iklikler meydana gelmekte ve aile yapısı
da~gılmakta veya varolan denge bozulmaktadır. Bunun nedeni yalnızca ailelerin de~gi ik ülkelerde bulunmalarından
de~gil fakat ya anılan yeni toplumun bireyler üzerinde,
bireylerin o toplumda üstlenecekleri role uygun hareket
etmelerinin sa~glaması için yapılan baskılar olmaktadır.
Böyle durumlar ruhsal sıkıntalara ve adale a~grısı, nefes
alma zorlu~gu, korku ve bunalım gibi
psikolojık sebepli olan fiziki rahatsızlık
belirtilerini ortaya çıkartmaktadır.

yardım talep edin
Psikolojik veya ruhsal zorluklar günlük
ya amınızı etkileme~ge ba ladı~gını hissetti~giniz
zaman yardıma ba vurmanız önemlidir.
E~ger kendinizi yorgun, cesaretsiz hissediyorsanız,
ku kulu veya korkuyorsanız uzmanlardan yardım
istemeniz çok önemlidir. Norveç toplumunda, kendi anavatanınızdan alı ıkın oldu~gunuz türden yardımı bulabilmeniz zordur. Buna kar ılık Norveç’te psikologlar, terapi
uzmanları ve kamu veya özel te ekküllerde çalı an
e~gitimli sa~glık görevlileri vardır. Psikolojik olarak sizi
rahatsız eden durumları kendi içinizde saklamak yerine
yukardaki personele ba vurmanız önemlidir. Bizim
MiRA-Merkezi’nde tedavi ve danı malık hizmetleri
verildi~gi gibi, di~ger genç kız ve kadınlarla beraber
konu ma gruplarına ve di~ger sosyal i levliklere katılabilirsiniz. Kadınlar ve genç kızların üzüntü ve kaygılarını,
hayal kırıklıklarını ve sevinçlerini
birbirleri ile payla malarının ve
güvenli bir ortamda bir araya
gelmelerinin, günlük
ya amlarını
kolayla tıraca~gına
inanmaktayız.
Dı ınızda bulunan
lardan gelecek yardım
ile günlük ya amınız
daha kolayla acak
ve ya ama
co kunuz
artacaktır.

Psikoterapi ve danı manlık hizmetleri, ya am
durumumuzun neden oldu~gu ruhsal sıkıntılarımızı
ve hislerimizi anlamamıza yardım edebilir.
Içinde bulundu~gumuz ya amı ve çevreyi daha iyi tanımak
ruhsal sıkıntılarımızın çözümünde bize yardımcı olabilir.
Bunun yanında göç nedeni ile ortaya çıkan zorlukları daha
iyi anlamak bu zorlukların daha az sıkıntılı bir ekilde ile
üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.
E~ger:
• Kendinizi yalnız hissediyor ve bir ileti im a~gına
gereksinim duyuyorsanız.
• Günlük ya amınız a~gırla mı ve içinde bulundu~gunuz
durumu bir ba kası ile konu mak istiyorsanız.
• Ya ama co kusu ve iste~ginizi arttıracak i levlere
katılmak istiyorsanız.
• Kendi ko ullarınızda kendinizi geli tirmek
istiyorsanız.
• Kendinizi daha iyi tanımak ve içinizdeki dü ünsel
gücünüzü bulmak istiyorsanız.
• Kendi seçimlerinizi bulmakta zorluk çekiyorsanız.
• Sizden beklenilenleri yerine getirmekte güçlük
seçiyorsanız.
• Kimli~ginizle, cinsellik ve ait oldu~gunuz kültür
hakkında endi eleriniz varsa.

mira-merkezi,
yabancı kökenli tarafından gene aynı gurubun
kadınları için i letilmekte olup, bize ba vuruda
bulunacak olanların içinde bulundu~gu artlara
uymakta oldukça esneklik göstermekteyiz.
Bizler kanunen sır saklama zorunlulu~gundayız.
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